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نبات جذور ومحتوى مؤشرات النمو الجذري البالستيكي والصعق الكهربائي في  تأثير لون الغطاء
Tanacetum parthenium L. من الزيوت الطيارة. 
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 المستخمص
بهةد  دراسةة تةأثير لةون الغطةاء البالسةتيكي والصةعق  2016-2015الموسةم الزراعةي  اثنةاءجامعةة بغةداد    -نفذ البحث في حقل التجارب العممية التابع لكميةة الزراعةة 

إذ اشةتمل البحةث  RCBDضمن تصميم(Split plot designالكهربائي في مؤشرات النمو الجذري ومحتوى الجذور من الزيوت الطيارة نفذ البحث وفق األلواح المنشقة )
(  يشةتمل عمةى بربعةة مسةتويات مةن Sub plotاألصةفر واألحمةر واألزرق( والعامةل الثةاني  )( لون الغطاء البالستيكي )الشةفا  و Main plotعمى دراسة عاممين األول )
( 3×4×4وحةدة تجريبيةة ) 48وبذلك نتجت  وبثالث مكررات Main plot)وزعت عشوائيًا عمى القطع الرئيسية)دقائق  4بمبير( لمدة  6و4و2و0شدد الصعق الكهربائي )

 . بظهةرت النتةائ 0.05عند مسةتوى احتمةال  L.S.Dوفق اختبار اقل فرق معنوي الحسابية  المتوسطاتنباتات  اُختبرت الفروق بين 10عمما بن الوحدة التجريبية تحوي 
سةم 20.41( فةي مؤشةرات النمةو الجةذري والتةي شةممت طةول الجةذر والمسةاحة السةطحية لمجةذور والةوزن الطةري والجةا  )Yتفةوق النباتةات الناميةة تحةت الغطةاء ا صةفر)

 P-Cymene(5.514و  Campheneو  Camphor عمةةةىغةةةم( ومحتةةةوى الجةةةذور مةةةن الزيةةةوت الطيةةةارة والتةةةي اشةةةتممت 47.32غةةةم و111.1و 2دسةةةم 0.943و
الجةذري امبير( معنويا فةي زيةادة مؤشةرات النمةو 4وتفوق المعاممة بالصعق الكهربائي بالمستوى)( -1مايكروغرام.غم 0.693و-1مايكروغرام.غم 1.317و -1مايكروغرام.غم

  0.380و-1مةةةايكروغرام.غم 0.782و-1مةةةايكروغرام.غم 1.466و 56.73غةةةم و143.99و 2دسةةةم 0.900سةةةم و25.58ومحتةةةوى الجةةةذور مةةةن الزيةةةوت الطيةةةارة )
بدت معاممة التداخل بين لون الغطاء والصعق الكهربائي تأثير معنوي في مؤشرات النمو الجذري ومحتوى الجذور مةن الزيةوت الطيةارة   إذ   تابع( عمى الت-1مايكروغرام.غم

 و Camphor لةةةوزن الجةةا  ومحتةةةوى الجةةذور مةةنواالةةوزن الطةةري و  جةةةذورمالمسةةاحة السةةطحية لو معنويةةًا فةةي زيةةةادة طةةول الجةةةذر  (YA2تفوقةةت معاممةةة التةةةداخل )
Campheneو P-Cymene(27.00 0.895و1--1مةةةةةايكروغرام.غم 2.100و-1مةةةةةايكروغرام.غم 2.998غةةةةةم و72.59غةةةةةم 160.32و2دسةةةةةم1.426سةةةةةم و 
انتةاج الزيةوت الطيةارة فةي و وتحفيةز  نمةوالمعنةوي فةي  تةأثيروالصةعق الكهربةائي كةان لةو  البالسةتيكي مةن الدراسةة ان لةون الغطةاءنستنت   ( عمى الترتيب.-1مايكروغرام.غم
 جذور النبات.

 P-Cymene وCamphene و Camphorالكممات المفتاحية : 
 * البحث مستل من بطروحة دكتوراه لمباحث األول.
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ABSTRACT  
This research was carried out in the scientific experiments field of the Faculty of Agriculture - University of Baghdad, during the agricultural 

season 2015-2016 to study the effect of the plastic cover color and electrocution in root growth indicators and the volatile oils content of the 

roots, the research was done according to the randomized complete block design (RCBD) within .Split plot design. The first factors .(Main 

plot)was the plastic cover color (transparent, yellow, red and blue) and the second factor (Sub plot. incorporates four levels of stressed 

electrocution (0,2,4, 6 Amp) for 4 minutes, thereby resulting 48 experimental units (4 × 4 × 3) as the experimental unit contains 10 plants. The 

differences amonge means were tested using LSD at a level of probability of 0.05. The results showed superiority of the plants growing under 

a yellow cover (Y) in the root growth indicators, which included root length and surface area of the roots and weight mild and dry (20.41 cm 

and 0.943 dcm2 and 111.1 g and 47.32 g) and the content of the roots of the volatile oils, which included Camphor ,Camphene and P-Cymene 

(5.514 µg.g-1 and 1.317 µg.g-1 and 0.693 µg.g-1) and the superiority of electric shock treatment level (4Amp) a significant increase in root 

growth indicators and the content of the roots of the volatile oils (25.58 cm and 90.09 g and 143.99 and 56.73 and 1.466 µg.g-1and 0.782 µg.g-

1and 0.380 µg.g-1), respectively, resulted in the treatment of overlap between the color of the cover electric stun significant effect on root 

growth indicators and the content of the roots of the volatile oils, it outperformed the treatment of overlap (YA2) a significant increase in root 

surface area of the roots of the length, weight mild, dry weight and content of the roots of Camphor and Camphene and P-Cymene (27.00 cm 

and 1.426 dcm 2 and 160.32 g 72.59 g and 2.998 µg.g-1 and 2.100 µg.g-1  and 0.895 µg.g-1), respectively. It can be conclude that of the plastic 

cover color and electric shocks had significant effect on growth and stimulate the prodaction of volatile oils in plant roots. 
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 المقدمة 
النباتتات الطبةتة والرطةةتة اتجهت الدول المتقدمة إلى استتددام 

فتتتتتد التتتتتتداوو والرتتتتتبج  ومتتتتتن بتتتتتةن النباتتتتتتات الطبةتتتتتة المهمتتتتتة 
( التيو Fevervew) L partheniumTanacetum.  نبات

ةمتمك النبات  ، )Asteraceae (2ةنتمد إلى الرائمة النجمةة 
عبةة عطةو منرش ةرتود حتتوائتع عمتى مجموعتة متن ال ةتوت 

كمتتا ضوتتتتت الدةاستتات الرممةتتة  الرطةةتتة يات اميمةتتة الطبةتتة
فتد الجتيوة  فتتب   ا   ةتتا  طةتاة  23النبتات ضكرتة متن  ةوجتد فتد

عتتن المكونتتات الةرالتتة امدتتةم التتتد تتتم تندةتتتها فتتد النبتتات 
و CamphorO16H10(C (( ومتتتتتتتتن ضيمهتتتتتتتتا 5)و )8)

) Camphene16H10(Cو)5)) P_cymen14H10(C ) 
وميمةتتة النبتتات الطبةتتة ضتتتبر متتن التتتةوةو  )8و 31و51

نتاجتتتتتع باعتمتتتتتاد نظتتتتتم وعممةتتتتتات مدتمةتتتتتة ومنهتتتتتا   ةتتتتتادة نمتتتتتو  وات
الروامتتتتتل الةة ةائةتتتتتة  التتتتتتد ترمتتتتتل عمتتتتتى  ةتتتتتادة تتتتتتوا ن الطا تتتتتة 

Energy balance  متتتن طةةتتتا نقتتتل الطا تتتة و ةتتتادة الجهتتتد
الكهةبتتتتائد لة نتتتتةة الدموةتتتتة ، ومتتتتن رتتتتم  ةتتتتادة تبتتتتادل المتتتتواد 

(،متتن ضيتتم 14ط عممةتتات تتةةتت  النمتتو والتطتتوة)هتتا وتننتتةدبل
الظتتتواية الةة ةائةتتتة المستتتترممة فتتتد يتتتيا المجتتتال التتتتو  التتتيو 

وُةرتتتتد المتتتون يتتتو اتتتتتد  ،ترتمتتتد عمةتتتع نتتتتواتا التمرةتتتل الكتتتاةبوند
 780دواص التو  المةئتد التيو ةقتم تتمن الطتول المتوجد 

نتتتانومتة )المتتتون البنةستتتجد(،  380نتتتانومتة )المتتتون امتمتتتة( و
 (11)والتتتتتتيو ةرتمتتتتتتتد عمتتتتتتتى تتتتتتتتةدد الموجتتتتتتتة الكهةوم ناطةستتتتتتتد

تتتتتتتل الرممتتتتتا  عمتتتتتى نتتتتتتائا  فتتتتتد الستتتتتنوات امدةتتتتتةة ،(12)و
منتتجرة فتتد مجتتال  ةتتادة ازنتتتاج ال ةاعتتد متتن طةةتتا استتتددام 

-Electro الطا تتة الكهةبائةتتة ضطمتتا عمةهتتا ال ةاعتتة الكهةبائةتتة
culture  إي ةمكتتتتن لهتتتتي  الطا تتتتة ضن تستتتتةع متتتتن نمتتتتو النبتتتتات،

وتتستتتتتن نوعةتتتتتة ازنتتتتتتاج فتتتتتتب  عتتتتتن تماةتتتتتتع متتتتتن اممتتتتتةاض 
والتنةات وتقمةل التاجة إلتى استتددام امستمدة والمبةتدات متن 
طةةتتتتتا إةتتتتتتال يتتتتتي  الطا تتتتتة إلتتتتتى البتتتتتيوة والنبتتتتتات ضو المتتتتتا  

لتتتون ال طتتتا   تتتتررةة.ةهتتتدذ يتتتيا البتتتتث لدةاستتتة (8)والم تتتيةات
وتتةةتتتت  الجتتتتيةو  فتتتتد النمتتتتو ةكد والتتتتترا الكهةبتتتتائدالببستتتتت

  Tanacetumوانتتتتاج ال ةتتتوت الطةتتتاةة فتتتد جتتتيوة نبتتتات
.Lparthenium  

 المواد وطرائق العمل 
جامرتة  –ُنةي البتث فد متطة التجاةب الرممةة/كمةتة ال ةاعتة 

تتتتتتتمةم   باستتتتتترمال 2015-2016ب تتتتداد لمموستتتتتم ال ةاعتتتتد 
املتتتواح تةتةتتتب تتتتمن  (RCBDالقطاعتتتات الكاممتتتة المرنتتتاة )

( إي انتتتممت التجةبتتة عمتتى Split plot designالمننتتقة )
دةاستتتتتتتة عتتتتتتتاممةن امول لتتتتتتتون ال طتتتتتتتا  الببستتتتتتتتةكد )النتتتتتتتةاذ 

 R وYو C) عوةمتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتوامتتتتتتتتتتتتتتتةة وامتمتتتتتتتتتتتتتتة وام ةا( 
والرامتتتل الرتتتاند  ةنتتتتمل عمتتتى ضةبرتتتة مستتتتوةات متتتن نتتتدد (Bو

 و A0)وةمت  لهتا  ضمبةتة( 6و4 و2 و0 الكهةبتائد )التترا 
A1 وA2 و(A3  وبتتتتتتيلك ، وبتتتتتتربث مكتتتتتتةةاتد تتتتتتائا  4لمتتتتتتدة و

عمما ضن الوتدة التجةةبةة ( 3×4×4وتدة تجةةبةة ) 48نتجت 
 التستتابةة توستتطاتاُدتبتتةت الةتتةوا بتتةن الم نباتتتات 10تتتتوو 

عنتتتد مستتتتوم اتتمتتتال  L.S.Dوفتتتا ادتبتتتاة ا تتتل فتتتةا مرنتتتوو 
وتمتتت   20-9-2015( ،  ُتترقت البتتيوة بتتتاةة  1) 0.05

 ةاعتهتتا فتتد ضطبتتاا فمةنةتتة تاوةتتة عمتتى البتمتتو  وبرتتد ظهتتوة 
ستتم 10( وة تتة تقةقةتتة نقمتتت إلتتى ستتنادةن تتت ةةة  طتتة 3-2)

)لبنا  مجموع جيةو متةن( ومن رم ُنقمت النتبت إلتى ضكةتا  
تتتتت  7-1- 2016ك تتم لممكتتان المستتتدةم بتتتاةة  15ستترة 

ةئتة مستبقا ،اُديت عةنتة متن تةبتة امكةتا  وضجةةتتت ازنةتاا المه
.(،اُستتتترممت فتتتد 1لهتتتا التتالةتتتل الكةمةائةتتتة والةة ةائةتتتة )جتتتدول 

ت طةتتتة امنةتتتاا ضةبرتتتة ضلتتتوان متتتن ام طةتتتة الببستتتتةكةة بستتتمك 
متتاةكةون ، ضُدتتيت نتتدة احستتتتا ة لمرتتامبت الت طةتتة  200

وُستتتتتجمت ضستتتتتبوعةا .  lux-meterجمةرهتتتتتا باستتتتتتددام جهتتتتتا  
 ة  طول الجتية )ستم( والمستاتة الستطتةة لممجمتوع الجتيةو 

والتتتتتتو ن (Digemazerبواستتتتتتطة بةنتتتتتتاما ) (-1. نبتتتتتتات2)دستتتتتتم
الطتتتتتتتتةو لممجمتتتتتتتتوع الجتتتتتتتتيةو) م( والتتتتتتتتو ن الجتتتتتتتتاذ لمجمتتتتتتتتوع 

الطةتتتتاة  الجتتتتيةو) م( ومتتتتتتوم الجتتتتيوة متتتتن مكونتتتتات ال ةتتتتت 
 Camphenو Camphorوالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى 

و تتتتتم تقتتتتدةة مكونتتتتات ال ةتتتتت بواستتتتطة جهتتتتا  P_Cymeneو
  GCMassكةوموتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوكةافد ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتا و 

.             
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 *. الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة1جدول   
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1.38 7.18 1.89 

  جامعة بغداد. –كمية الزراعة  –تم اجراء اختبار عينة التربة في المختبر المركزي لمختبر التربة والمياه 
 النتائ  والمناقشة
 طةةول الجذر )سم(
 ا  مرنوة ا  تررةة مون ال طا  الببستةكد لضن  2تُبةن نتائا الجدول 

فد طول الجية لمنبات ، إي ضعطت المراممة بال طا  امتةة 
(Yض )سم متةو ة بيلك عمى با د  20.41 ةطول جي

( Cطا  النةاذ )ل مرامبت ام طةة تمتها مراممة ا
سم ( تم التتول 16.042ر ل  ةمة )بسم(  ةاسا  19.29)

ضظهةت  .كيلك (B)عمةها عند المراممة بال طا  ام ةا 

ت الترا تررةةا  مرنوةا  فد تمك التةة إي تةو ت مرامب
سم  ةاسا   25.58جية بمغ طول اباعطا يا  A2المراممة 

.و د A0 قةا سم( عند مراممة ال 13.33) جية ا تةبر
انرك  يلك عمى مرامبت التدادل ، إي امتا ت المراممة 

YA2  بمغ  وبطول جيةبتةو ها عمى با د مرامبت التدادل
سم( عند مراممة 10.83 )ا تة جيةسم بةنما  27.00
 .BA0التدادل 

 Tanacetum نبات جذرطةةول  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في2جدول 
parthenium L. ) سم (. 

 
       

 
 
 
 
 
 
 

 ( -1. نبات 2المةةساحة السطحية لممجموع الجذري )دسم
إلى التررةة المرنوو لمون ال طا   3تنةة النتائا فد الجدول  

الببستةكد فد المساتة السطتةة لمجيوة ، إي تةوا ال طا  
 بتسجةمهاى ضلوان ام طةة البا ةة ( مرنوةا عمYامتةة )

 -1. نبات 2دسم 0.943 مساتة سطتةة لمجيوة بم ت  اكبة
( -1. نبات 2دسم R()0.872تمتها مراممة ال طا  امتمة )

. نبات 2دسم0.213 مساتة سطتةة )  لفد تةن ُسجمت ض
( . ضرةت مستوةات الترا C( عند ال طا  النةاذ )-1

مساتة  كبة، إي بم ت ض الكهةبائد فد يي  التةة ضةتا
 A2(عند المراممة -1.نبات 2دسم 0.900سطتةة لمجيوة )

 -1. نبات 2دسم 0.612 و A3 ( 0.644و A1تمتها مراممتد 
. 2دسم0.399مساتة سطتةة )  ل ةاسا  مم ض ( تابمعمى الت
. وفد مرامبت  A0( كانت عند مراممة المقاةنة -1نبات 

إلى تتول  ةادة مرنوةة  YA2التدادل ، إي ضدت المراممة 
  -1. نبات 2دسم1.426فد المساتة السطتةة لمجيوة بم ت 

 RA2 (1.235و  YA1تمتها مراممتد التدادل 
مساتة   لعمى التةتةب(  ةاسا  مم ض -1. نبات 2دسم1.124و

( تتققت عند المراممة  -1. نبات 2دسم 0.047سطتةة )
(CA0. ) 

 

 األغطية متىسطات
 ألىان متىسطات الصعق الكهربائيمتىسطات 

 A0 A1 A2 A3 األغطية 

C 15.000 16.000 26.500 19.667 19.292 

Y 15.167 21.500 27.000 18.000 20.417 

R 12.333 14.333 25.333 16.833 17.208 

B 10.833 13.167 23.500 16.667 16.042 

L.S.D 

0.05 
0.850 0.539 

  17.792 25.583 16.250 13.333 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 
0.419 
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 Tanacetumنبات  لجذور المساحة السطحية . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في3جدول 
parthenium L. (. -1. نبات 2) دسم 

 
 
 
 
 
 
 

 ( - 1 الوزن الرطب لممجموع الجذري )غم . نبات 
َتبةن ضن لون ال طا  الببستةكد لُع  4من نتائا الجدول  

تررةة مرنوو فد الو ن الطةو لممجموع الجيةو ، إي تةو ت 
( باعطا يا ضعمى و ن طةو بمغ Yالمراممة بال طا  امتةة )

( Cتمتها المراممة بال طا  النةاذ ) - 1  م . نبات  111.1
  R)ومن رم ال طا  امتمة ) (- 1  م . نبات  98.72)
فد تةن تتقا ا ل و ن لممجموع  (- 1  م . نبات 92.73)

( عند المراممة بال طا  - 1 م . نبات  91.62الجيةو )
(. كيلك تررة  الو ن الطةو لممجموع الجيةو Bام ةا )

الكهةبائد وتوح  إلى ضعمى و ن  مرنوةا  بمرامبت الترا

تمتها   A2عند المراممة  (- 1  م . نبات  143.9طةو )
فد تةن كان   (- 1  م . نبات 112.7) A3مراممة الترا 

 (- 1  م . نبات  58.18ا ل و ن طةو لممجموع الجيةو )
. كما ضرةت التدادبت  A0)عند النباتات  ةة المراممة )

باعطائع  YA2مرنوةا  فد تمك التةة ، إي تةوا التدادل 
تمتها مراممتد  – 1  م . نبات  160.3ضعمى و ن طةو بمغ 

  م . نبات   137.1و145.4بم تا  BA2و  CA2التدادل 

ضدنى و ن  BA0. بةنما سجمت مراممة التدادل تابمعمى الت– 1
 .- 1  م . نبات  50.13طةو لممجوع الجيةو بمغ 

لنبات الوزن الرطب لممجموع الجذري  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في4جدول 
Tanacetum parthenium L. (.  -1) غم . نبات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (  - 1 الوزن الجا  لممجموع الجذري )غم . نبات 
ضن لون ال طا  الببستةكد كان لع  5ُتظهة نتائا الجدول 

تررةة مرنوو فد الو ن الجاذ لممجموع الجيةو ، إي تةوا 
ةمةع  -1 م.نبات 47.32( بو ن جاذ بمغ Yال طا  امتةة )
( مقاةنة   مم -1 م .نبات  C( )39.94ال طا  النةاذ )

( Bضدنى و ن جاذ ُسجل عند المراممة بال طا  ام ةا )
( . وةبتظ من نتائا الجدول ياتع ان -1 م.نبات 23.37)

الترا الكهةبائد  د ارة مرنوةا  فد يي  التةة ، إي تةو ت 
وع الجيةو مباعطا يا ضفتل و ن جاذ لممج A2 المراممة

ادتمةت مرنوةا  عن المرامبت  والتد -1 م.نبات 56.73بمغ 
جمةرها بما فةها مراممة المقاةنة التد سجمت ا ل و ن جاذ 

( . انركست يي  النتائا عمى مرامبت -1 م.نبات 22.43)
( بتسجةل ضعمى و ن YA2التدادل آي تةو ت مراممة التدادل )

مقاةنة مم  -1 م.نبات 72.59جاذ لممجموع الجيةو بمغ 

 األغطية تىسطاتم
 ألىان متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 األغطية

C 0.047 0.073 0.453 0.279 0.213 

Y 0.144 1.235 1.426 0.965 0.943 

R 0.965 0.757 1.124 0.641 0.872 

B 0.439 0.511 0.598 0.564 0.528 

L.S.D 

0.05 
0.171 0.108 

 الصعق تىسطاتم

 الكهربائي
0.399 0.644 0.900 0.612  

L.S.D 

0.05 
0.084 

 األغطية متىسطات
 ألىان  متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 األغطية

C 66.06 82.88 145.4 100.4 98.72 

Y 66.05 94.81 160.3 123.2 111.1 

R 50.47 72.31 133.1 110.6 92.73 

B 50.13 67.08 137.0 116.6 91.62 

L.S.D 

0.05 
1.693 0.721 

 الصعق  متىسطات

 الكهربائي
58.18 79.27 143.9 112.7  

L.S.D 

0.05 
0.922 
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 (.-1 م.نبات BA0( )12.18ت عند مراممة التدادل )ا ل و ن جاذ لمنباتا
لنبات  لممجموع الجذري الوزن الجا  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في5جدول 

Tanacetum parthenium L. (   -1) غم . نبات. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د ةر م سبب تةوا النباتات النامةة تتت ال طا  امتةة 
(Y ب ةادة مؤنةات النمو الجيةو الى تةوا ال طا  امتةة )

( فد عممةة التمرةل PARبنةايةة الطول الموجد الةرال )
وكيلك ندة احستتا ة المبئمة لنمو النبات  تتت  الكاةبوند

ودوةيما فد  ةادة كةا ة التمرةل  Y)ال طا  امتةة )
اليو  اد إلى  ةادة النمو الدتةو وانركا  يلك  الكاةبوند

فد مؤنةات النمو الجيةو المتمرمة بطول الجية والمساتة 
جاذ  ةادة فد الو ن الطةو وال ومن رمالسطتةة لمجية 

كما نبتظ مماتقدم التارةة .4))ة كمتتمة نهائةة ليلكلمجيو 
المرنوو لمترا الكهةبائد فد  ةادة مؤنةات النمو الجيةو 
اليو ةبما ةرود إلى دوة التةاة الكهةبائد فد  ةادة نةايةة 
ام نةة الدموةة وتتوةل المد ون ال يائد إلى تالة ةسهل 

كةا ة  احستةادة منها من  بل النبات وةرمل عمى تننةط
و ةادة نمو النبات الدتةو واليو انرك  التمرةل الكاةبوند 

 .7))اةجابةا عمى مؤنةات النمو الجيةو 
 

 (-1مايكروغرام.غمفي الجذور ) Comphorتركيز   
( Yضن المراممة بال طا  امتةة ) 6توتر نتائا الجدول 

فد جيوة النبات ،  Comphor تةوا مرنوةا فد  ةادة تةكة
  ةاسا  مم ا ل تةكة   -1ماةكةو ةام. م 2.514اي بمغ 
س جمتع المراممة بال طا  النةاذ   -1ماةكةو ةام. م 0.445

(C وفد مرامبت الترا الكهةبائد نبتظ ان ضعمى . )
 A3 و  A2بالمستوم  تةنكان عند المرامم Comphor تةكة  

فد تةن كان   -1ماةكةو ةام. م 1.450 و 1.466اي بم تا 
. ضما  A0عند المستوم  -1ماةكةو ةام. م 1.107ا ل تةكة  

عن تررةة مرامبت التدادل بةن لون ال طا  والترا 
سجمتا ضعمى  YA3 و YA2الكهةبائد فنجد ضن مراممة التدادل 

 من -1ماةكةو ةام. م 2.566و 2.998تةكة  
Comphor(  1ماةكةو ةام. م 0.167 ةاسَا بردنى تةكة- )

 . CA0ُسجل عند مراممة التدادل 
 

 Tanacetum نباتجذور  محتوى. تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في 6جدول 
parthenium L. منCamphor (1مايكروغرام.غم-. ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 األغطية متىسطات

  الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 ألىان األغطية متىسطات

C 27.52 35.40 54.73 42.10 39.94 

Y 33.13 38.41 72.59 45.17 47.32 

R 16.89 22.88 51.22 26.47 29.37 

B 12.18 14.05 48.38 18.85 23.37 

L.S.D 

0.05 
1.639 1.040 

 الصعق متىسطات

 الكهربائي
22.43 27.69 56.73 33.15  

L.S.D 

0.05 
0.809 

 األغطية متىسطات

  الصعق الكهربائي متىسطات

 ألىان متىسطات

 األغطية
A0 A1 A2 A3 

C 0.167 0.551 0.334 0.727 0.445 

Y 2.127 2.365 2.998 2.566 2.514 

R 0.888 0.533 0.641 1.010 0.768 

B 1.247 1.337 1.889 1.496 1.492 

L.S.D 

0.05 
0.266 0.157 

  1.450 1.466 1.197 1.107 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 
0.135 
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كان  Comphenضن ضفتل تةكة   7تنةة نتائا الجدول 
 1.317( اي بمغ Yعند المراممة بال طا  امتةة )

فد تةن كان ضدنى تةكة  عند ال طا   -1ماةكةو ةام. م
. كما نجد ضن  (-1ماةكةو ةام. م C( )0.148النةاذ)

تارة مرنوةا  بمرامبت الترا  Comphenاةتةاع تةكة  
 0.782  اعمى تةكة  بمغ A2الكهةبائد ، اي ُسجمت المراممة 

و  A2 0.586و A3 تةنتمتها المرامم -1ماةكةو ةام. م
 ةاسا  مم ضدنى تةكة   تتابمعمى ال -1ماةكةو ةام. م  0.328

. ضما عن  A0))عند  المستوم  -1ماةكةو ةام. م 0.328
( مرنوةا  فد YA2تررةة التدادل فنجد تةوا مراممة التدادل  )

  -1ماةكةو ةام. م   2.100الى  Comphenةفم تةكة  
 -1ماةكةو ةام. م 1.652  التد بم ت  YA3تمتها المراممة 

فد مرامبت التدادل Comphen فد تةن تباةن تةكة  
عند -1ماةكةو ةام. م 0.119احدةم  ةاسا  مم ا ل تةكة 

                 . (CA2)مراممة التدادل 

 Tanacetum نبات جذورمحتوى  . تأثير لون الغطاء البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في 7جدول 
parthenium L. منComphen  (1مايكروغرام.غم-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (-1مايكروغرام.غمفي الجذور ) P-Cymeneتركيز 
( Yتةوا المراممة بال طا  امتةة ) 8ضظهةت نتائا الجدول 

-Pعمى با د مرامبت ضلوان ام طةة فد ةفم تةكة  
Cymene  0.693 -1ماةكةو ةام. مفد الجيوة الى  

( عند -1ماةكةو ةام. م 0.047 مقاةنة  مم ا ل تةكة  )
-P(. كما نجد ان تةكة  Cالمراممة بال طا  النةاذ )

Cymene   د تارة مرنوةا  بمرامبت الترا الكهةبائد فقد 

اي بم تا  A3و A2اةتةم الى اعمى تةكة  عند المستوة 
عمى التةتةب مقاةنة مم  -1ماةكةو ةام. م 0.324و  0.380

 .A0( كان عند المستوم -1ماةكةو ةام. م 0.182ا ل تةكة )
 0.895ضظهةت نتائا الجدول ياتع ضن ضعمى تةكة )

عند مراممة التدادل ) P-Cymene ( ت-1ماةكةو ةام. م
YA2 ( ةاسا  مم التةكة  المندةض  )0.015 

 . CA0)( عند مراممة التدادل) -1ماةكةو ةام. م
 Tanacetumنبات جذور  محتوى البالستيكي والصعق الكهربائي والتداخل بينهما في. تأثير لون الغطاء 8جدول 

parthenium L.من ة P-Cymene(1مايكروغرام.غم-).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 األغطية متىسطات

 الصعق الكهربائي متىسطات

 األغطية ألىان متىسطات
A0 A1 A2 A3 

C 0.191 0.139 0.119 0.142 0.148 

Y 0.275 1.239 2.100 1.652 1.317 

R 0.205 0.162 0.164 0.158 0.172 

B 0.640 0.465 0.743 0.390 0.560 

L.S.D 

0.05 
0.210 0.143 

 الصعق  متىسطات

 الكهربائي
0.328 0.501 0.782 0.586  

L.S.D 

0.05 
0.100 

 األغطية متىسطات
 ألىان متىسطات الصعق الكهربائي متىسطات

 A0 A1 A2 A3 ألغطيةا

C 0.015 0.036 0.041 0.097 0.047 

Y 0.525 0.697 0.895 0.656 0.693 

R 0.163 0.231 0.475 0.414 0.320 

B 0.026 0.083 0.109 0.131 0.087 

L.S.D 

0.05 
0.010 0.006 

  0.324 0.380 0.261 0.182 الصعق الكهربائي متىسطات

L.S.D 

0.05 
0.0186 
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 د  الجيوة تةكة  مكونات ال ةت فدةتتر مما تقدم ضن 
تررةت وبنكل مرنوو برلوان ام طةة الببستةكةة إي تةو ت 

تةكة  فد ( ب ةادة Yالنباتات النامةة تتت ال طا  امتةة )
 Comphenو 6جدول Comphor ال ةوت الطةاةة منها

، اليو ةبما ةر م الى   8جدول P-cymeneو  7جدول 
 PAR فد نةايةة الطةذ الموجد  Y)فرالةة ال طا  احتةة )

وانركاسع اةجابةا فد عممةة  التمرةل الكاةبوندالمهم فد عممةة 
وبنا  المةكبات امساسةة امولةة والرانوةة  كاةبوندالتمرةل ال

لمنبات فتب  عن الترةض الى ندة احستتا ة الجةدة فد 
ةبما ةرود سبب  ةادة تةكة  المةكبات الةرالة او ييا ال طا  

( إلى Yال طا  امتةة ) طبةا  ضعب  والنامةة تتت تررةة
عدد اموةاا  مما  اد فد المجموع الدتةو الكبةة المتمرل 

لتتنةم المةكبات الدادمة فد بنا   التمرةل الكاةبوندمن كةا ة 
مسا  فد بنا  المةكبات المةكبات امولةة التد ترتبة ا

كما ان  ةادة الكتمة التةوةة لمجيوة والتد  (،4)الرانوةة
ةات المجموع الجيةو المتتمنة طول انتممت عمى مؤن

 3والمساتة السطتةة لمجيوة جدول   2الجيوة جدول  
وانرك  يلك  5جدول  والو ن الجاذ  4والو ن الطةو جدول 
ومن تتوم الجيوة من ال ةوت الطةاةة .اةجابةا عمى  ةادة  م

نتائا الجداول ضعب  ةتبةن ضن المراممة بالترا الكهةبائد 
كان لع تررةة مرنوو فد  ةادة متتوم النبات من  A2وحسةما 

المةكبات الةرالة طبةا  اليو ةبما ةر م إلى دوة التةاة 
الكهةبائد فد كسة امواتة التد تةبط يةات الج ةئات 
الرتوةة وتتةةة الطا ة الكةمةائةة المد ونة فةها ومن رم 

،   ةادة الةرالةات التةوةة لمنبات مما ةنرك  عمى نمو النبات
و د حةتتاج  إلى فتل امواتة بنكل كامل لكد تتتةة 
الطا ة بل مجةد تدوث ت ةة فد نكل اآلتةة ضو مو رها  د 
ةؤدو إلى تتةةة برض الطا ة المد ونة فةها  بنكل تدةةجد 
لكد تستةةد منها الدمةة بنكل جةد وتد نها لتةن التاجة 

(، ضو 3بات )بنا  مةكبات رانوةة كوسةمة دفاعةة لمنإلةها  مرل 
لة و ةرود سبب يلك  إلى ادتبذ ض واج الجةنات المسؤ  ةبما

عن كل تةة ومدم رباتها والمةتبط ضساسا بالسةطةة عمى 
ازن ةمات والرممةات الوظةةةة فد النبات والى التررةة 
التننةطد اليو ةؤدو إلى إ الة برض ازن ةمات المربطة 

هوة برض المواد لبرض الرممةات التةاتةة وييا ةؤدو إلى ظ
المتة ة دادل الدبةا التد تكون سبب فد نمو ونناط 

النباتات بما ةنرك  يلك عمى  ةادة النمو وازنتاج وتتسةن 
نستنتا مماسبا ان لون ال طا  الببستةكد  .(4نوعةتع )

 والمراممة بمستوةات مدتمةة من الترا الكهةبائد لع تارةة
مكونات تتةة  وانتاج و  جيةوفد مؤنةات النمو ال مرنوةا  

 Tanacetuim parthenuimنبات  جيوةفد  ال ةت الطةاة
L. . 
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